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      َلعى جالَّذ   ،اا لَنديع موالْي
، رض علَينا الْحج منِ استطَاع إِلَيه سبِيالًوفَ

هتيب جح نمل دعوو مِ اخالْكَرِي هِهجوا لصل
 .جزآًء جزِيالً

  

   أَشهد أَن   هدحو واللَّه    دهأَشو لَه رِيكش
هدبا عدمحوأَنَّ م لُهوسرو .مّلسلِّ وص ماَللَّه    

دمحا منيِّدس و   هآل َأابِهوحص نيعمأَج.   
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تقُواْ اللَّه، أُوصيكُم ا !أَيها الْمسلمونَأَما بعد، فَيآ 
  قَالَ اللَّه. وإِياي بِتقْوى اهللا فَقَد فَاز الْمتقُونَ

زِفزِيالْع ابِهتى ك:                   

          .  
  

   ,   ,  , و   .  

 
 

   حضرةك
    

   عيَألا دحىض 
.

    


. 
 



       
  

 

- 3 - 
 

ةخطبديع 
    حىضَألا 

  
  

 فرموالءن  
 ديَألا عحىض  

     
     

فرماءينن
كضمبرياءن 

 

  þ
   ٢نءراياف 

يتءياعيالْ درطْفْعاَأل يدضىح  
  

حديث  رضي  
þ 
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حى ضاَأل موا، يمهنا مريا خمهِبِِ اُهللا مكُلَدبأَ دقَ
ويوالْ مرِطْف. 

 

   
       

   باءيقيتءيا
ةفطر 

)رواية ابو داود(
 

 
 

    
       

 
      

 
 

þ 
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 ديمحالتلِ ويلهالترِ وكْبِيبِالت كُماديا أَعويِّنز
.والتقْديسِ 

 

     
سقديت        

 )طرباىنلحديث رواية ا(           
 


      

     
 

  

ديَألا عحىض
   

  نسياءم
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 .  


   
.

      
ماللوءي
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يءاثوفمم     رضي

اهللا 
 

    
  

  .
    
    
   

نفسو 
 




 
 

 þ 
  .ضحيةُ لصاحبِها بِكُلِّ شعرة حسنةًاَُأل
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يقنءكبا      
 

     ديع 
يتءياحىضَألا 

 

1.  
 

يتءيا    
    

اتاءنكرف    
 

 
   
اخرية. 
 

þ  
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   يقنءكبا
اخرية 
 

2.  
 


    

نءمسراكنسياءم
   باءيق

   
     
keharmonian. 
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 ٢  
ريحاضعياَأل دحىض
٢

نءريالك    
      

 
    


     
نءسدياك   
نءجاياك نءياضبهاك 
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فرمان   
 

 

                         
          

 

 نسياءم 
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1.    يتءيا 


  
نءأداك
   


   


   

  
 

2.       
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 ٢
    رينكفي

نسياءم  
    
    

. 
 

     
    

 
 
    


ضاير
.   
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يءاكدسوصفة ٢
 dilabel

 .فتي٢صفة
 

   


      
 


     ٢

      
سالءين 

     
    

نفسو
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  يءاثوفمم  
   

    
  

   
    
. 
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 نءراساف  نءستياك
 

   
   

  
  

 فرمان
 

 

                             

             
  
 

    
     
   نكمنفقه
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ةنفق
 ثيءتاهوغم 

 

النءرسوف 


    
    


  
 

 
    

 
٢

   
. 
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همفنءذايربف
  عفرو 

 
þ    نءذايربف
 نءذايربف




 
 
 

    
 
 

 
 

 
نءريالك    
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. 

 

 

 
    

نءسيقسا خريةأد  
   

. 

             

                              

                           

                          

 

 ٢  
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٢ نسياءم  
٢
  


   
 6: تحرميال 

, آن   ولَكُم بارك اُهللا  لي
 نِيفَعنو    نم اتي
 نِّيلَ مقَبتو كُمنمو التهتوو ,هوإِن  وه
 .  
 

وليأَقُولُ قَ    يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
لَكُمرِ وآئسلالْ ونيملسم  ،اتملسالْمو

ورفغتفَاسهإِن ه فُوالْغ وهيحالر رم.  

  



       
  

 

- 21 - 
 

  


   ,   ,   ,  

  َ◌   اللَّه  و      و   .  
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   ,   ,   ,    ,  , 

    ,   و   . 
 

قَنزرو ،نيملسالْم نا ملَنعج يالَّذ لَّهلدماََلْح نا م
اتأَنْ  .الطَّيِِّب دهأَش    اُهللاهدحو و   كرِيش

ولَههدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ، و لُهوسروو.  
  

وسلّم  وبارِك  اَللَّهم صلِّ  انيِّدس 
و  ابِهحأَصو نالطَّيِّبِي نرِيالطَّاه. 

  

 أَما بعد، فَيا عباد اِهللا،
.وطَاعته لَعلَّكُم تفْلحونَ اِهللا 
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      وقوف

ةعرفد  ةفلدمزد 
     
 

 
٢  

 

    
    



 

شخصية  .
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. 

 

þ  
 

 سلَي روربالْم جآاَلْحزج ٌءلَه ةنإِالَّ الْج. 
 

   الءين
  )ترمذيلرواية ا( نكينءمال

  

 
  

نءلقساناف   
   

 
 

1. كتقواءن   
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2. فراساءن  
  نءرساوداراف 

   دان اسالمية اخوةاتاو 

3. صفة
    

نسياءم  
. 

 

4.  . 
 

                           

               .  
  

   ك  
 ابِهحأَصو 
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 ننِيمؤالْمو اتملسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
اتنمؤالْمااَأل وو مهنآِء ميح عيمس كإِن ،اتوم

اتاجالْح ىا قَاضيو اتوعالد بجِيم بقَرِي .
   كلهالْكَفَر

 
  

  

مينِ، اَللَّهم إِنا نسأَلُك ونتوسلُ إِلَيك بِنبِيِّك ا
أَنْ  وصفَاتك الْعظْمى ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنى

ِنِ عيفَظَ بِعحت كتوِقَاي فْظبِحو ةانِيبالر كتاين
،ةانِيدمال الصجَلْطَان  لَةظَّمِ سعا الْمنكلم ،

سلْطَان شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن 
ح الدّين عبد العزيز شاه املرحوم سلْطَان صال

  .احلاج
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دايةَ والتوفيق، والصّحةَ اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِ
أَمري    ،مةَ منك، لولىِّ عهدوالسال

شرف الدّين ادريس شاه احلاج  شاه ابنِ السلْطَان
حٍ وعافية بِمنِّك وكَرمك يا ذَا فى أَمنٍ وصال

لِِ والْجال ِامكْر.    
 


توفيق
  ٢  
 

 

 حاضري 
 ةخطب   

خريكأ. 
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اخرية. 
 

تغفرلَنا  ، نسأَلُك أَنْالْمبارك الْيومِ اَللَّهم بِحقِّ
 اتنمؤالْمو ننِيمؤلْملونيملسالْمو اتملسالْمو 

بِرحمتك يآ أَرحم موات ،وا منهم حيآِءا
نيماحالر. ماهوعد  مهتيحتو ماللَّه كانحبا سهيف
ربِّ  الْحمدللَّهم أَن م وَءاخر دعواهفيها سالَ

نيالْعلَم. 
 

   ,   ,   ,  

    اللَّه  و      و   .  


